
Nagy kár volna kihagyni a téli 
természetjárást, főleg ott, ahol 
fél évig tart ez az évszak
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L egutóbb, pontosabban első 
túránk során Tusnádfürdőre 
látogattunk, felmásztunk a 

Sólyomkőre... s onnan néztünk szer-
teszét. Most Gyergyó felé indulunk, 
és onnan próbálunk meg „feljutni” a 
Gyilkos-tóhoz.

Gyergyószentmiklósról gyalog, 
biciklivel, autóval vagy busszal egy-
aránt megközelíthetjük a Békás-szo-
rost és annak leghíresebb látnivaló-
ját, a Gyilkos-tavat. A gyalogos vagy 
biciklis túrára vállalkozóknak szá-
molniuk kell azzal, hogy a két tele-
pülést 25 kilométer választja el egy-
mástól, ráadásul a szintkülönbséget 

is le kell küzdeni. A Pongrácz-tetőn 
mindenképp érdemes megállni, 
megcsodálni a természet szépségét, 
és esetleg nekivágni egy többnapos 
túrának, amely az egyes-kői mene-
dékházat is magában foglalná. Igaz, 
ez már nem az eltervezett Békás–
Gyilkos-tó túra lenne…

Mi azonban most a Békás-pa-
tak munkája nyomán létrejött Bé-
kás-szorost próbáljuk elérni, amely-
nek legismertebb látványossága 
a Gyilkos-tó. A turisták többsége 
a szorosba érve megelégszik az út 
mentén található árusok és porté-
káik nézegetésével, vásárlással, 
pedig az útról letérve igen izgalmas 
túrákat lehet tenni, sziklát mászni, 
patakmederben kőről kőre ugrál-
ni, állatokat, vadregényes tájakat 

megfi gyelni. Ez a terület egyébként 
Székelyföld egyetlen nemzeti park-
jának, a Békás-szoros–Nagy-Hagy-
más Nemzeti Parknak a része.

A Gyilkos-tóról érdemes meg-
jegyezni, hogy egy hegyomlás kö-
vetkeztében jött létre 1837-ben, és 
majdnem ezer méter (983 méter) ten-
gerszint feletti magasságban talál-
ható. Mélysége helyenként elérheti 
a tíz métert. Képeslapokon, fotókon 
könnyen felismerhető a vízből kiálló 
facsonkok, valamint a tavat körül-
vevő sziklák révén.

A szoros és a tó kötelező meglá-
togatása után érdemes felmászni a 
Kis-Cohárdra, amely bár csak 1345 
méter magas, de onnan a látvány… 
Hát, melyik is lenne a helyes ki-
fejezés? Talán a fantasztikus, le-
nyűgöző, csodálatos. A Gyilkos-tó 
oldalán található Cohárd menedék-
háztól indulunk (átmegyünk a Bé-
kás-patak hídján), ahonnan a kék 
háromszöget követve juthatunk fel 
a hegy tetejére. A szintkülönbség 
közel 400 méter, az oda-vissza útra 
a csoport felkészültségétől függően 
2–3 órát kell számítani. A csúcspla-

tó nyitott, széles, de azért nem árt 
az óvatosság, mint általában a he-
gyekben.

Az érdeklődő túratársaknak el-
mondhatjuk, hogy a hegység anya-
gát képező szép fehér kövek mész-
kövek. A szoros egyik legismertebb, 
legszembetűnőbb sziklája az Oltár-
kő nevet viseli, ez csak hegymászó 

felszereléssel mászható meg (Erőss 
Zsolt is gyakran megfordult itt, em-
léktábláját, sajnos, nemrégiben ösz-
szetörték). Érdemes fi gyelni nyáron 
a növény-, télen-nyáron az állatfa-
jokra, mert számos értékes, ritka és 
védett faj is található erre, így pél-
dául a zerge. Élményekben gazdag 
túrázást, kirándulást!

Kis-Cohárdra télen-nyáron
Indulj el egy úton a Gyilkos-tóhoz
• Sorozatunkkal egy ismert népdal sorait követjük: 
Indulj el egy úton, én is egy másikon. Aztán találko-
zunk és közösen túrázunk. A lényeg, hogy megismer-
kedjünk Székelyföld legszebb helyeivel, amelyek nem 
igényelnek különleges felkészültséget és iskolai vagy 
osztálykirándulások remek célpontjai lehetnek.

Téli túrázás: kár volna lemondani róla 

Amennyiben télen szeretnénk bejárni az említett útvonalakat, nem árt átis-
mételni a téli túrázás szabályait, mert a figyelmetlenség, felkészületlenség 
miatt még a gyakorlott túrázóknak is meggyűlhet a bajuk. A legfontosabb, 
hogy a tervezésnél vegyük figyelembe: télen sokkal hamarabb sötétedik, 
ködös, hózáporos napokon már a kora délutáni órákban is nehéz tájéko-
zódni. A ruházat is legyen megfelelő, vízálló bakancs nélkül ne induljunk 
útnak, és erre a velünk túrázókat is figyelmeztessük. A réteges öltözet is 
fontos, hiszen felfelé mászáskor még nagy hidegben is kimelegszünk, 
pihenéskor viszont jól jön a meleg öltözet, sapka, sál, kesztyű. A táv meg-

tétele a hó, jég miatt jóval több időbe telhet, mint más évszakokban, ezt is 
szem előtt kell tartani. A megfelelő tervezés, öltözet nagyon fontos, ez a 
kevés szervezési kellemetlenség viszont ne tántorítson el senkit, hiszen a 
téli tájnak is megvan a maga varázsa, szépsége, csodája. Ezt persze azok, 
akik tapostak már félméteres vagy annál mélyebb havat, és néztek csillogó 
havas tájat, tudják, azért is keresik fel újra és újra, akár télen is a Kis-Co-
hárdot, a Békás-szorost, az Egyes-kőt és számos nagyszerű helyet.




